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 (26ًَىرط سلى )

 عبيؼخ انًُىفُخ

  كهُخ االلزصبد انًُضنٍ   

 ُغُظ انًالثظ ولغى :ان

 

 دساعًرىصُف يمشس 

 و  6229-6262انؼبو انغبيؼً  -
 

 ثُبَبد انًمشس -2

دساعبد يزمذيخ فٍ  اعى انًمشس: C313انشيض انكىدٌ : 

 انًُبرط

/  انضبنضخانفشلخ / انًغزىي : 

  االول

 غُظيالثظ وَ انزخصص :

 

 ػذد انىؽذاد انذساعُخ:           َظشٌ             ػًهٍ   

 

 هذف انًمشس : -6

 

 

 

 

 فً َهبَخ دساعخ انًمشس َغت اٌ َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً اٌ :

نًىاعهخ  انزفكُش انؼهًً انًزطىس َغزخذو 2-6

انًشرجطخ ثبنفشد واالعشح  رُفُز انًُبرطيشكالد 

 2  وااللهًًُ وانًغزًغ ػهً انًغزىي انًؾهٍ

نهًغزًغ وانًغزههكٍُ  رُفُز انًُبرط  خذيبد  َمذو  2-3

 6  فً يغبالد انًالثظ وانُغُظ

فً يغبل   ثفؼبنُخ يغ االخشٍَثبعزخذاو  َزصم  2-4

 3 انًُبرط 

زُفُز انًشرجطخ ث االدواد وانخبيبد َغزخذو   2-5

وفمب نهزكُىنىعُب انؾذَضخ فً يغبل انًالثظ  انًُبرط

 4  ُظوانُغ

 5     رُفُز انًُبرط َمىد وَؼًم فً فشَك  2-6

6 6 
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َزجًُ اعهىة نهزؼهى ورًُُخ يهبساره ورًُُخ لذساره  2-7

 6 يشرجظ ثزفُز انًُبرط   رارُب يذٌ انؾُبح

 

 
 

 

 

 انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس: -3

 انًؼهىيبد وانًفبهُى: - أ

 

 

 

 

 

 هً أٌ:ثؼذ االَزهبء يٍ دساعخ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػ

 

 .يىاصفبد ولُبعبد انغغىَزؼشف انطبنت ػهً  . .2

 .َزؼشف انطبنت ػهً انؼىايم انًؤصشح ػهً انمُبعبد .6

 .انطبنت انًُبرط وطشق إػذادهب َىضؼ .3

 َزؼشف انطبنت ػهً يذاسط انجبرشوَبد انًخزهفخ. .4

 رط آنُب وَذوَب.رذسط انًُباعظ َششػ  .5

انًشرجطخ ثزُفُز َُبلش دوس انزكُىنىعُب  6-2-23-6 .6

 2        فً اَزبط انًالثظانًُبرط 

    َُبلش رمُُبد اَزبط انًالثظ فً انًصبَغ6-2-24-6 .7

      6     انًشرجطخ ثزُفُز انًُبرط

انًشرجطخ ثزُفُز انًُبرط َُبلش ربصُش االَزبط  6-2-25-2 .8

   3    ػهً ركهفخ انًُزظ وعىدره

انًشرجطخ َفغش ربصُش اَظًخ يشالجخ انغىدح 6-2-25-6 .9

    4              ػهً ركهفخ انًُزظ وعىدرهثزُفُز انًُبرط 

   

 

 

 انًهبساد انزهُُخ : - ة

 

 6ثؼذ االَزهبء يٍ دساعخ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ :

 نمُبعبد انغغى.انًهبساد انالصيخ  َؾهم - .2
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 .انؼىايم انًؤصشح ػهً طجُؼخ انغغى انجششٌ. و

انًهدبساد انالصيدخ  و .يدذساط انجدبرشوٌ انًخزهفدخ َصُف .6

 .نجُبء ًَىرط األكىال و األكًبو

 انزذسَظ انُذوٌ واِنٍ. ثٍَُمبسٌ  .3

 

انًشرجطددددخ ثزُفُددددز  َؾهددددم اعددددبنُت االَزددددبط  6-6-23-6 .4

 بعجخ نهًؼذادانًُانًُبرط 

َؾهددم انؼىايددم انًددؤصشح ػهددً اداسح انًددىاسد  6-6-24-2 .5

انًشرجطخ ثبهذاف انؼًدم  انًشرجطخ ثزُفُز انًُبرط  انجششَخ

 وانزطىَش انًهًُ فً يغبل انًالثظ

انًشرجطددددخ ثزُفُددددز  َؾهددددم انؼىايددددم انًددددؤصشح 6-6-24-6 .6

ػهً خطظ االَزبط وانغذونخ وانًخدضوٌ انغدهؼٍ  انًُبرط 

 ذاف انؼًم وانزطىَش انًهٍُ انًشرجطخ ثبه

 

 ثزُفُددز انًُددبرط  انًددشرجظ   َؾهدم  يكددبٌ انؼًددم -6-6-26-4 .7

 وانششوط انىاعت رىافشهب فُه .

 

 

 

انًهبساد انًهُُخ  -عـ

 انخبصخ ثبنًمشس :

 

 

 

 

 ثؼذ االَزهبء يٍ دساعخ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ :

 

 .وردذسَظ انًُدبرط  ثبرشوَبد يخزهفخ نهغغى انًصشٌَُفز  (2

 وغُش رمهُذَخ ثُبء رمهُذَخبعبنُت ث

 إَزبط انًُبرط.يشكالد  ىلؽهَطجك  . (6

 

      ؼددبسف فددً يغددبل انًالثددظ وانُغددُظَطجددك انخجددشاد وانً (3

6-3-3-2    

-6  َطجك انًهبساد االعبعُخ فً يغبل انًالثظ وانُغُظ (4

3-3-6         
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َغددزخذو ثكفددبءح انزصددًُى ثًغددبػذح ثددشايظ   6-3-22-2 (5

      CAD  -CAMانكىيُُىرش فً انًالثظ وانُغُظ 

 َغزخذو اعبنُت انًُىرط انًغطؼ الَزبط 6-3-26-6 (6

a. انًالثظ             

َخطددددظ نهؼًهُددددبد انؼبيددددخ انًغددددزخذيخ فددددً  6-3-23-2 (7

               رصُُغ انًالثظ

َخطددددظ انؼًهُددددبد انؼبيددددخ انًغددددزخذيخ فددددً  6-3-23-6 (8

              رطىَش انًُبرط

 

 انًهبساد انؼبيخ : - د

 

 ثؼذ االَزهبء يٍ دساعخ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً أٌ :

 

َغددددبهى فددددً ؽددددم انًشددددكالد انفُُددددخ نصددددُبػخ   6-4-4 (2

 انًشرجطخ ثزُفُز انًُبرط انًالثظ

ثزُفُددز انًُددبرط  انًددشرجظ َزددبثغ انزطددىس انؼهًددٍ  6-4-5-2 (6

 يغبل انًالثظ وانُغُظً ف

ثزُفُددددز  انًددددشرجظ َزددددبثغ انزطددددىس انزكُىنددددىعً 6-4-5-6 (3

 فً يغبل انًالثظ وانُغُظ انًُبرط 

 

 يؾزىي انًمشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
انفصم انذساعٍ  

 /األعجىعاألول
 رطجُمٍ َظشٌ

 األول
 .انمُبعبد انغغًُخ  -

  انؼىايم انًؤصشح ػهً انمُبعبد.  -
 طشق أخز انمُبعبد انغغًُخ.   -

 انضبٍَ
  أَىاع انًُبرط.  -

 أعبنُت ضجظ انًُىرط.  -

 إػذاد ًَىرط أعبعٍ.  -

 

 انضبنش
 يذاسط انجبرشوٌ.  -

 

أعبنُت انًذاسط فٍ إػذاد   -

 انًُبرط.

 اخزجبس ػًهٍ  - أػًبل عُخاخزجبس   - انشاثغ

 ثبرشوٌ طفم  - إػذاد ًَبرط انطفم  - انخبيظ

 ثبرشوٌ انُغبء.  - إػذاد ًَبرط انُغبء.  - انغبدط

 ثبرشوٌ سعبل.  -  انغبثغ
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 ) انؼشوض انزمذًَُخ ( انًؾبضشاد  أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى -5

 .يؾبضشاد رطجُمُخ 

 .صَبساد يُذاَُخ  

 .ثؾىس ورمبسَش 

 سانًُبلشخ وانؾىا 

 ًجبشش وانزؼهى انًذيظانزؼهُى ػٍ ثؼذ وانزؼهى ان

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  -6

نهطالة روي انمذساد 

 انًؾذودح

 اعزشارُغُبد انزذسَظ انًجبشش

 اعزشارُغُبد انزذسَظ انؼالعٍ

 اعزشارُغُبد انزذسَظ االَغبثً انفؼبل

 انؾمبئت انزؼهًُُخ

 اعهىة انًؾبكبح 

 انزؼهى انزؼبوًَ

 انًذيظ انزؼهُى ػٍ ثؼذ وانزؼهى انًجبشش وانزؼهى

 رمىَى انطـــالة :  -7
 

 األعبنُت انًغزخذيخ - أ

 

 

. 

 اػًبل انغُخاخزجبساد  -2

 اد رطجُمُخ اخزجبس -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إػذاد ًَبرط انشعبل  -

 

 .لإػذاد ًَبرط األكًبو واألكىا  - انضبيٍ
 –سعبل  –أكًبو وأكىال ) طفم   -

 .َغبء(

 اخزجبس ػًهٍ  - صفًاخزجبس   - انزبعغ

  أعبنُت رذسَظ انًُىرط. - انؼبشش
 رذسَظ ًَىرط طفم.  -

 

 رذسَظ ًَىرط َغبء.  -  يشبكم رذسَظ انًُبرط.  - انؾبدٌ ػشش

 انضبٍَ ػشش
 انزذسَظ انُذوٌ  -

 انزذسَظ اِنٍ.  -
 بل.رذسَظ ًَىرط سع   -

 رُفُز انًششوع  -  يُبفشخ انًششوع  - انضبنش ػشش

 اخزجبس رطجُمٍ.  - اخزجبس رؾشَشٌ   - انشاثغ ػشش
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 ايزؾبٌ َهبَخ انؼبو. -3

 انزىلُذ - ة

 

 

 اعجىػُب -2

 انزبعغانشاثغ واالعجىع  -6

 االعجىع انشاثغ ػشش -3

 االعجىع االخُش االيزؾبٌ انزؾشَشٌ -4

 رىصَغ انذسعبد -عـ

 

 

 

 

 عخ دس صالصىٌ أػًبل انغُخ :  -2

 دسعخ   خًغىٌايزؾبٌ انزطجُمٍ :  -6

 دسعخ   ػششوٌااليزؾبٌ انزؾشَشٌ :  -3

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاعغ : -8
 

 دساعبد يزمذيخ فٍ انًُبرط     أ.د/ إعالو ػجذ انًُؼى ؽغٍُ - يزكشاد - أ

6228 

 6227 .فٍ انزفصُم       د. / ػهُخ ػبثذٍَ -2 كزت يهضيخ - ة

 Make your own Patterns. 2015 كزت يمزشؽخ - عـ

 : ا.د/ اعالو ػجذ انًُؼى ؽغٍُ يُغك انًمشس

 

 سشذي ػُذسئُظ يغهظ انمغى انؼهًً : ا.د/                                       


